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Tarieven Kopers 2023  

Directe Stromen 

 

Alle locaties 
 

Inschrijfgeld Tarief 2022 Tarief 2023 Toelichting 

Inschrijfgeld klanten (1) € 265,00 € 278,25 Op niveau concernklantnummer  

 

Serviceheffing (2) Tarief 2022 Tarief 2023 Toelichting 

Schaal 0 – 100.000 1,50% 1,50%  

Schaal 2: 100.000 – 200.000 1,25% 1,25%  

Schaal 3: 200.000 – 300.000 0,30% 0,30%  

Schaal 4: 300.000 – 

2.500.000 

0,10% 0,10%  

Schaal 5: 2.500.000 – 

10.000.000 

0,05% 0,05%  

Schaal 6: 10.000.000 en 

hoger 

0,03% 0,03%  

 

Promotieheffing Tarief 2022 Tarief 2023 Toelichting 

Geheven over inkoopomzet (3)             0,19% 0,19%  

 

Order risico advies Tarief 2022 Tarief 2023 Toelichting 

Uurtarief - RFH voorwaarden 

 

Uurtarief - zonder RFH 

voorwaarden 

 

Gratis 

 

€116,00 

Gratis 

 

€122,00 

Bij transacties met RFH 

voorwaarden  

Bij transacties zonder RFH 

voorwaarden 

 

 

 
 

 
(1) Het inschrijfgeld 2023 wordt in rekening gebracht zodra u in 2023 een transactie via directe stromen 

verrekent.  
(2) We gaan de koper geen serviceheffing meer in rekening brengen voor iedere transactie waarbij de 

koper de order plaatst via Floriday (in de schermen, via de Floriday API-koppeling, VMP-koppeling, 
FloraMondo of FloraXchange). Voorwaarde is dat de kweker de order financieel ook via Floriday 
afhandelt (verrekening). De volumekorting op de serviceheffing wordt bepaald op basis van het deel 
van de transacties waarover de serviceheffing wél geheven is. Dit wordt uiterlijk per 1 juli 2023 
ingevoerd. 

(3) Promotieheffing. Gedurende het jaar wordt 0,19% over de omzet berekend. Na afloop van het jaar wordt gekeken 
of u in aanmerking komt voor een restitutie. 

 
Schaal 1: omzet tot 0 tot €11 miljoen 
Schaal 2: omzet  €11 miljoen tot  €50 miljoen 
Schaal 3: omzet boven de  €50 miljoen 

0,19% 
0,12% 
0,06% 

 

https://www.royalfloraholland.com/
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Tarieven Kopers 2023  

Directe Stromen 
Bij de berekening wordt uitgegaan van de totale omzet (klok en directe stromen). 
De bedrijven die onderdeel uitmaken van een financieel / organisatorische eenheid (holding) kunnen aanspraak 
maken op een totale afrekening, waarbij de financieel / organisatorische eenheden bij elkaar opgeteld worden. 

https://www.royalfloraholland.com/

